ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000156952019
E10 - Előkészítés szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Közbeszerzés
tárgya:

Rekortán futókör építése

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

EKRSZ_
82921222

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Medgyesegyháza

HU332

NUTS-kód:

5666

Ország:

Magyarország

Kossuth Tér 1

Egyéb cím adatok:

Sonkoly

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

kozbeszerzes@hungaroprofit.hu

Telefon:

János
+36 203371667

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.medgyesegyhaza.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa:
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Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

Fő tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Építési beruházás

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:

Rekortán futókör építése

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1554 m2 rekortán futókör kiépítése
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:

vagy napban:

II.1.6) A teljesítés helye:

180

vagy a teljesítés határideje:

Medgyesegyháza, Sportpálya 212 hrsz

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő megvizsgálta a részekre bontás lehetőségét, az azonban jelen eljárásban műszakilag nem indokolt és kihatással lenne a
beruházás minőségére is.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
Rekortán futókör építése

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU332 Békés

Medgyesegyháza, Sportpálya 212 hrsz

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1554 m2 rekortán futókör kiépítése
(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Teljesítési határidő (nap)

15

Vállalt jótállási idő (hónap)

15
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Költség szempont:
Ár szempont:

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nettó ajánlati ár (HUF)

70

II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

37 006 956

HUF

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
180

vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014

II.2.12) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) b) c) d) g-k) m) és q) pontok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell
a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a
Rendelet 8.§ i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot. Az ajánlattevő, az
alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a
Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hiányáról.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
P/1 1. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja
alapján csatolni köteles a pénzügyi intézménytől származó a társaság bankszámláira vonatkozó, legfeljebb az eljárást megindító

EKR000156952019

felhívás megküldésétől visszafelé számított kettő évre vonatkozó megfelelő nyilatkozatot; attól függően, hogy az ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
P/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik bankszámláján az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított kettő
éven belül (később létrejött vállalkozás esetén amennyi rendelkezésre áll) 1.000.000.- Forintot és 30 napot meghaladó sorban állás volt
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
M/1 2. Ajánlattevő csatolni köteles a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b)
pontjában foglaltak alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a
megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
M/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő építészmérnök végzettségű, képzettségű szakemberrel, akit a
teljesítésbe be kíván vonni.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő előírja, hogy a Ptk. 6:186. § (1) bekezdés alapján a nyertes ajánlattevő (Eladó) pénz fizetésére kötelezze magát arra az
esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (kötbér). Az ajánlatkérő által előírt kötbérek: 1.) késedelmi kötbér (
ajánlati dokumentációban részletezve) 2.) meghiúsulási kötbér (ajánlati dokumentációban részletezve) Késedelmi kamat: Ajánlatkérő
késedelmes fizetése esetén a nyertes ajánlattevő jogosult késedelmi kamat felszámításra. A késedelmi kamat mértékére és
esedékességére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:155. § (1)–(2) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A fizetési ütemezést részletesen a Közbeszerzési dokumentumok, illetve a szerződési feltételek tartalmazzák. Ajánlatkérő a Kbt. 135. §
(7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 10%-nak megfelelő mértékű előleg igénybevételét biztosítja.
Az ellenérték teljesítésére a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a teljesítésigazolását követően benyújtott számla
alapján, a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással kerül sor. A számlázás csak az
ÉNGY szerinti számlarészletező csatolásával történhet. Az igazolt teljesítésre – az adott feladat elfogadására – a Megrendelő
jóváhagyását követően kerül sor. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
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Nem

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2019.03.14

09:00

óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

60

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2019.03.14

11:00

óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.2) További információk
1. Ajánlatkérő a Kbt-vel összhangban felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az
ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum
tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas
szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető
vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az
értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 2. Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő), az
ajánlatban dokumentumot aláíró alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az
ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat: a) a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot
igazoló dokumentum egyszerű másolata az ajánlatot aláíró vagy arra meghatalmazást adó cég képviseleti jogosultsággal
rendelkező személytől) b) folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „
Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „
Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példánya (mellékletek nélkül)] 3. Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (
6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat. 4. Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. Közös ajánlatot benyújtó gazdasági
szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejára után változás nem következhet be. Közös ajánlat benyújtása esetén az
ajánlatnak tartalmaznia kell a valamennyi közös ajánlattevő által aláírt Együttműködési Megállapodást. A közös ajánlattevők
közötti Együttműködési Megállapodás egyéb tartalmi előírásait a dokumentáció tartalmazza. 5. A nyertes ajánlat szerinti
alvállalkozónak és szakembernek az ajánlattevő teljesítésében való közreműködésével kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja
ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (2)-(5) rendelkezéseire. 6. Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség az
ajánlattevőt terheli. 7. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény, továbbá a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet előírásai szerint kell eljárni. 8. Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem
alkalmazza Ajánlatkérő jelen eljárásban. 9. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét valamennyi Ajánlattevő részére teljes körűen
biztosítja. 10. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében projekttársaság létrehozását nem teszi lehetővé. 11. A bírálati
részszempontok értékelés 1-10 között történik. Az ajánlati ár és a teljesítési határidő tekintetében a fordított arányosítás, míg a
vállalt jótállási idő tekintetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza Ajánlatkérő. 12. A 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 30. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (
3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő a műszaki, illetve
szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
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